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1ª Secção da Câmara do Trabalho 

 

ACÓRDÃO 

 

PROC. N.º 140/2018  

 

OS JUÍZES DA CÂMARA DO TRABALHO DO TRIBUNAL SUPREMO ACORDAM EM 

CONFERÊNCIA, EM NOME DO POVO:  

 

I - RELATÓRIO.  

 

Na 1ª Secção da Sala do Trabalho do Tribunal Provincial de Luanda, COMISSÃO 

SINDICAL DOS TRABALHADORES DA INDÚSTRIA COMPLEXO NELlTO SOARES 

(EX-MACAMBIRA) veio requerer Acção Executiva para Pagamento de Quantia Certa 

contra SOCIEDADE DENOMINADA PRODUÇÃO DE MATERIAIS E.P. (Unidade de 

Produção Nelito Soares Ex- Macambira), situada na rua Senado da Câmara, Bairro Vila 

Alice, município do Rangel, nesta cidade, pedindo:  

1. “A hipoteca dos armazéns e unidades fabris de que a Executada é titular, sita na rua 

Senado da Câmara, bairro Vila Alice, município do Rangel, nesta cidade;  

2. Que o presente requerimento constitua base para a instauração da execução contra 

a Executada e ulterior tramitação até que os Exequentes sejam pagos na quantia de 

AKZ 12.665.184.100,00 (doze milhões, seiscentos e sessenta e cinco milhões, cento 

e oitenta e quatro mil e cem kwanzas) em que aquela foi condenada;  

3. A condenação da Executada no pagamento das custas e procuradoria condignas. "  

 

Para tanto, ofereceram como fundamentos o seguinte:  

"A presente acção tem como título executivo os documentos e fundamentos da 

competente sentença condenatória do processo em epígrafe já transitada em 
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julgado, como resulta do teor dos art.ºs 4.º, n. ° 3, 45.º, 46.º als. a) e b) e 47.º n.º 1 

do CPC;  

Portanto, esta acção chama à colação aquele para ser processado por apenso;  

Ora, desta feita, a Executada foi condenada a pagar aos ora Exequentes a quantia 

de AKZ 12.665.184.100.00 (doze milhões, seiscentos e sessenta e cinco milhões, 

cento e oitenta e quatro mil e cem kwanzas), a título de indemnização e 

compensação, nos termos do disposto nos art.ºs 248.º, 249.º, 263.º, 246.º e 265.º da 

LGT, sem prejuízo do pagamento dos subsídios de férias a que têm direito;  

Apesar da constante sentença condenatória, acontece porém que, até à presente 

data, a Executada não pagou aos ora Exequentes a quantia pela qual foi condenada;  

Esta atitude, contrária ao imposto por este Augusto Tribunal da Executada, faz com 

que os Exequentes recorram à presente via processual, com o fim de lhes ser paga 

aquela importância indemnizatória;  

Em boa verdade,  

A sentença condenatória transitada em julgado constitui título executivo bastante 

para fazer o presente proceder nos devidos termos (vide art.º46.º aI. a) do CPC)".  

Em seguida, a Mm.ª Juíza exarou despacho ordenando a notificação dos Exequentes para 

juntar aos autos a certidão da sentença com trânsito em julgado, considerada como título 

executivo (fls. 6).  

Junto o título executivo aos autos, e citada regularmente, a Executada veio opor-se à 

execução, nos seguintes termos:  

"A Executada foi notificada do douto despacho proferido a 4 de Junho de 2011, que 

a manda citar para contestar a liquidação;  

Porém, o título que serve de base à execução é, nos termos da aI. a) do art.º813.º 

do CPC, inexequível;  
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Uma vez que a sentença só constitui título executivo depois de transitada em julgado, 

salvo se o recurso contra ela interposto tiver efeito meramente devolutivo (n.º1 do 

art.º47.º do CPC);  

Ora, nos termos do art.º38.º da Lei n.º 9/81, de 2 de Novembro, os recursos das 

sentenças em nenhuma instância têm efeito suspensivo;  

Isto é, tendo a Executada interposto recurso com o processo n.º 26/11-C, apenso ao 

131/08-C, não pode a sentença constituir título para presente execução;  

Ainda que assim não fosse, o que se trata na presente acção é de apreciar o 

montante indemnizatório pedido, cujo valor desmesurado só cabe na imaginação do 

Exequente;  

Uma vez que o douto Acórdão, a folhas 424 e 425, delimita o âmbito da aplicação da 

sua decisão a Lei n.º 6/81, de 24 de Agosto;  

Quer isto dizer que o pedido líquido deve ser aferido nos termos do art.º 40.º e 

seguintes da Lei n.º 6/81, conforme dito a fI. 437 do douto Acórdão;  

O acórdão julga parcialmente procedente a acção, porquanto o provável número de 

beneficiários abrange cerca de 431 trabalhadores e não os fictícios 886 adiantados 

pelo Exequente;  

Assim, a indemnização pedida é exagerada e não corresponde ao valor a atribuir 

aos eventuais 431 trabalhadores, que é de aproximadamente AKZ 19.395.000,00 

(dezanove milhões, trezentos e noventa e cinco mil kwanzas);  

Ainda assim, deste número de 431 trabalhadores que reclamam não ter recebido a 

referida indemnização vários deles receberam efectivamente, como consta nos 

autos, estando também aí contabilizados trabalhadores que não têm direito a 

qualquer indemnização porque em 1991, altura em que decorreu o processo, já não 

prestavam serviços à empresa, da qual muito antes se tinham desvinculado;  
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Outros estão reformados e, como estipula o Acórdão a fI. 437, foram remunerados 

na totalidade do que auferiam em salário, quebrando a lógica do sistema de 

segurança social previsto no art.º9 da Lei n.º 18/90, de 27 de Outubro, desonerando 

desta forma a entidade empregadora;  

Estas deduções baixam consideravelmente, em cerca de 120, o número de 

beneficiários e consequentemente do valor mencionado no articulado 10.º da 

presente;  

Daí que a quantia elefantesca de AKZ 12.665.184.100,00 (doze milhões, seiscentos 

e sessenta e cinco milhões, cento e oitenta e quatro mil e cem kwanzas) não 

corresponde a que o Acórdão condena;  

Deste modo, o valor da indemnização devida é, aproximadamente, AKZ 

13.995.000,00 (treze milhões, novecentos e noventa e cinco mil kwanzas);  

O Exequente requer "a hipoteca dos armazéns e unidades fabris de que executada 

é titular", porém os ditos imóveis são propriedade do Ministério da Defesa Nacional 

e nem sequer estão sob gestão da Executada;  

Ora, ficou ainda fixado no douto Acórdão que se considera improcedente o pedido 

de pagamento de honorários do senhor advogado, por não serem obrigatórios na 

presente jurisdição."  

Seguiu o processo com vista do M.ºP.º, que promoveu para que fosse feita a liquidação 

pelo Tribunal, nos termos do art.º806.º do CPC (fls. 59).  

Destarte, a Mm.ª Juíza ordenou que as partes indicassem, cada uma, um perito contabilista, 

para em conjunto com um perito contabilista do Ministério das Finanças fazer-se a listagem 

com o nome de cada um dos trabalhadores, com as remunerações em dívida e o valor a 

perceber (fls. 60).  

O ordenado mostra-se cumprido, conforme documentos de fls. 66 a 132.  
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Em seguida, foram designados os peritos e ordenado o pagamento do preparo para a 

realização da perícia (fls. 137).  

Seguiu-se o juramento dos peritos indicados, bem como foi incorporado aos autos o 

comprovativo de pagamento do preparo para a realização da perícia (fls. 150 e 153).  

Entretanto, os Exequentes vieram requerer esclarecimento da sentença, com fundamento 

nas questões suscitadas em sede do processo executivo (fls. 154).  

Posteriormente, foram remetidos relatórios referentes à validação da dívida dos 

trabalhadores (fls. 159).  

Em resposta à solicitação dos Exequentes referente ao esclarecimento da sentença, a Mm.ª 

Juíza exarou despacho indeferindo, com fundamento no facto de não caber em sede de 

liquidação proferir qualquer decisão diferente daquela que constitui o título da execução 

que se tramita, não podendo os Exequentes, por via de vícios ou reforma da sentença, 

pretenderem "alterar" uma decisão já devidamente transitada em julgado (fls. 195-196).  

Seguiram-se os demais termos processuais até à prolação da Sentença.  

Proferida a Sentença, o incidente de liquidação foi julgado parcialmente procedente e a 

Requerida/Executada condenada na obrigação fixa de AKZ 18.836.249,85 (dezoito 

milhões, oitocentos e trinta e seis mil e duzentos e quarenta e nove kwanzas e oitenta e 

cinco cêntimos) - fls. 207 a 210v.  

Elaborada a conta, as custas não se mostram pagas, por falta de notificação das partes, 

conforme estabelece o art.º87.º do Código das Custas Judicias.  

Notificados da sentença, inconformados, os Exequentes interpuseram Recurso de Agravo, 

que mereceu deferimento a subir imediatamente nos próprios autos e com efeito 

suspensivo (fls. 222).  

No Tribunal "a quo", os Apelantes ofereceram as suas alegações (fls. 226-230), porém com 

as conclusões deficientes.  
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Cumpridas todas as formalidades legais, foram os autos remetidos para esta Instância.  

Nesta Câmara, distribuído o processo e submetido à revisão, nele recaiu despacho 

preliminar positivo ordenando a notificação dos Apelantes no sentido de concluírem as suas 

alegações, sob pena de lhes ser aplicada a cominação do n.º3 do art.º 690.º do CPC (fls. 

233v).  

Em cumprimento do despacho proferido, os Apelantes ofereceram as alegações (fls. 238-

245), com as conclusões que passamos a transcrever:  

1. "Em face do tudo exposto, deverá ser revogada a sentença e todo o processado do 

Tribunal a quo por omissão de pronúncia do único bem penhorável, do Direito da 

inscrição no INSS e do direito dos falecidos que deixam herdeiros e por violação dos 

princípios e normas constitucionais, processuais e do direito de trabalho em vigor;  

2. E condenar a Recorrida a indemnizar a totalidade dos trabalhadores arrolados no 

processo pela Comissão Sindical na ordem dos 886 trabalhadores;  

3. Condenar ainda a Recorrida ora Executada num valor cuja capacidade aquisitiva 

que se enquadra aos tempos actuais;  

4. Condenar a Recorrida no pagamento, não na ordem de bilhões, mas em AKZ 

200.000.000,00, com vista a atender à totalidade dos beneficiados e a satisfação da 

Segurança Social.  

5. A sentença do Tribunal a quo revelou desinteresse e desrespeito atroz pelos direitos 

fundamentais dos cidadãos constitucionalmente consagrados;  

6. A sentença do Tribunal a quo constituiu uma pura e simples denegação de justiça."  

O processo seguiu com vista ao M.ºP.º, que promoveu no sentido de se notificar o Apelado 

para a apresentação das contra-alegações, nos termos do art.º705.º do CPC (fls. 246v).  

Colhidos os vistos legais, cumpre apreciar e decidir.  

II - Objecto do Recurso.  
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Sendo o âmbito e o objecto do recurso delimitados, para além das meras razões de direito 

e das questões de conhecimento oficioso, pelas conclusões formuladas pelas partes (art.ºs 

660.º, n.º 2; 664.º; 684.º, n.º 3; e 690.º, n.º 1, todos do CPC), emergem como questões a 

apreciar e decidir sabermos se:  

1. Se houve omissão de pronúncia do único bem penhorável;  

2. Se a sentença do Tribunal "a quo” constituiu uma pura e simples denegação de 

justiça.  

III - FUNDAMENTAÇÃO.  

A sentença recorrida julgou como provados, ipsis verbis, os seguintes factos:  

"Fica deste modo matéria assente o relatório pericial de fls. 153 a 169 e que ora rubrico. Os 

factos provados basearam-se na globalidade da diligência feita, conjugado 

designadamente com o título executivo."  

- Questão prévia.  

Dos autos está patente que, elaborada a conta no Tribunal "a quo", as partes não foram 

notificadas para vir examinar e impugnar ou pagar a conta, conforme dispõe o art.º87.º do 

C.C. Judicias.  

Estabelece a aI. c) do art.º287.º do C.P. Civil, conjugado com o art.º116.º do C.C. Judiciais, 

que nenhum processo pode seguir em recurso ou remetido para outro tribunal sem estarem 

pagas ou asseguradas as custas, a não ser que a remessa seja requerida por qualquer 

entidade delas isenta ou dispensada do seu pagamento. O que é o caso, pois o n.º 5 do 

art.º7.º da Lei 9/05, de 17 de Agosto, espelha claramente que:  

“5. Os trabalhadores estão isentos da taxa de justiça, selos e encargos nos 

processos laborais em que sejam parte. “  

Conjugado com o n.º 1 do art.º26.º da Lei n.º22-B/92, de 9 de Setembro, que dispõe:  
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1. "Os trabalhadores e seus familiares são isentos do pagamento de custas e seIos."  

Dos autos está patente que a lei os exime do pagamento das custas.  

De acordo com os normativos legais supracitados, e tendo em atenção tratar-se de uma 

Comissão Sindical dos Trabalhadores que interpôs o recurso, há efectivamente 

necessidade de elaboração da conta e não o respectivo pagamento, dado os trabalhadores 

não serem obrigados ao respectivo pagamento.  

- Decidindo.  

1. Quanto à questão de sabermos se houve omissão de pronúncia do único 

bem penhorável, diremos:  

A este propósito, vêm os Apelantes afirmar que "deverá ser revogada a sentença e todo o 

processado do Tribunal a quo por omissão de pronúncia do único bem penhorável, do 

Direito da inscrição no INSS e do direito dos falecidos que deixam herdeiros e por violação 

dos princípios e normas constitucionais, processuais e do direito de trabalho em vigor”.  

Por outro lado, a sentença recorrida refere que "a pretensão de hipotecar armazéns e 

unidades fabris de que a executada é titular não deve ser apreciada nessa fase preliminar 

de execução, pelo que julgo dever aprecia- la, se solicitada, eventualmente, em momento 

oportuno, em sede de penhora, no âmbito executivo e não em sede de liquidação".  

Resulta do n.º 1 do art.º45.º do CPC que:  

1."Toda a execução tem por base um título, pelo qual se determinam o fim e os limites da 

acção executiva."  

Por título executivo entende-se um documento que corresponde à causa de pedir, pelo qual 

se determina o fim e os limites da acção executiva.  

É o título que determina “o fim e os limites da acção executiva”, diz o n.º1 do art.º45.º do 

CPC.  
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Logo, o pedido formulado na acção executiva deve harmonizar-se com o título: pode pedir-

se menos, mas, quando se peça mais ou diferente daquilo que o título indica, infringe-se o 

artigo supracitado.  

Nesse sentido, somos a afirmar que, para a doutrina, o pedido que não se harmonize com 

o título é como se estivesse em contradição com a causa de pedir (vide Eurico Lopes 

Cardoso, in Manual da Acção Executiva, Almedina, pág. 12, Coimbra, 1996).  

Analisado o título executivo junto aos autos, somos a constatar que a decisão foi no sentido 

de julgar parcialmente procedente e provada a acção e condenar a Requerida no 

pagamento da devida indemnização nos termos da Lei, bem como decidiu julgar 

improcedente o pagamento dos honorários do advogado dos representantes dos 

trabalhadores, por entender não ser obrigatório.  

Em face do teor do título executivo, está patente que a prestação não é líquida.  

Entretanto, para o nosso legislador, quando a liquidação da obrigação for ilíquida e não 

depender de simples cálculo aritmético, o Exequente especificará no requerimento inicial 

da execução os valores que considera compreendidos na prestação devida e concluirá por 

um pedido liquido. O Executado deve ser citado para contestar a liquidação, dentro do prazo 

para a dedução de embargos (cinco dias) - n.º1 do art.º806.º do CPC.  

Estamos em crer que, conclusa a acção executiva e em face do teor da sentença, de onde 

resultou "o título executivo ilíquido", a Mm.ª Juíza devia ter ordenado oficiosamente que os 

Exequentes requeressem o incidente de Liquidação, porquanto resulta da lei que "não pode 

promover-se a execução enquanto a obrigação se não torne certa e exigível, caso o não 

seja em face do título"- (art.º802.º do C.P.C).  

O artigo 805.° do CPC estabelece o seguinte:  

1. "Se for ilíquida a quantia que o executado é obrigado a pagar, o exequente fixará o 

quantitativo no requerimento inicial da execução quando a liquidação dependa de 

simples cálculo aritmético. "  
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Entretanto do art.º806.º do diploma supracitado resulta que:  

1. "Quando a obrigação for ilíquida e a liquidação não depender de simples cálculo 

aritmético, o exequente especificará no requerimento inicial da execução os valores 

que considera compreendidos na prestação devida e concluirá por um pedido liquido.  

2. O executado é citado para contestar a liquidação, dentro do prazo fixado para a 

dedução de embargos, com a explícita advertência da cominação relativa à falta de 

contestação."  

 

No caso em apreço, os Apelantes vêm requerer a revogação da sentença do Tribunal a 

quo, por alegada omissão de pronúncia, do único bem penhorável, bem como de direitos e 

violação dos princípios e normas constitucionais, embora não enumerem quais.  

Vejamos:  

Por outro lado, a sentença recorrida, que teve por base um título executivo (sentença 

condenatória da acção declarativa), limitou-se simplesmente a tratar da questão referente 

ao incidente de liquidação do título executivo, com o argumento de que a pretensão de 

hipotecar armazéns e unidades fabris de que a executada é titular não deve ser apreciada 

nessa fase preliminar de execução, devendo apreciá-la, eventualmente, em momento 

oportuno, em sede de penhora, no âmbito executivo.  

De que lado está a razão?  

Do processo está patente que o Executado foi citado para contestar a liquidação e não a 

execução (fls. 42). Conforme estabelece o nosso legislador, o executado só é chamado a 

pagar depois de liquidada a quantia exequenda.  

Entretanto, somos a constatar que o Tribunal a quo, a fls. 60, ordenou, indevidamente, a 

indicação dos peritos contabilistas, na acção de execução, quando, em nosso entender, 

está questão devia ser tratada no incidente de Liquidação.  
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Ora, se os Exequentes intentaram a presente acção de execução para pagamento de 

quantia certa, juntando para o efeito um título executivo que não continha as especificidades 

legais, para ser considerado como tal, porquanto o mesmo era ilíquido (art.º805.º), à Mm.ª 

Juíza impunha-se a obrigatoriedade de, oficiosamente, ordenar que fosse suscitado o 

Incidente de Liquidação, o que não se vislumbra dos autos.  

Em nosso entender, o Incidente de Liquidação, devia correr por apenso à acção executiva, 

e não incorporado na acção de execução como se verifica, conforme resulta do art.º378.º 

do CPC, ex vi do art.º59º Dec. Exec. Conj. 3/82, de 11 de Janeiro.  

Estabelecem os art.ºs 20.º e 21.º da Lei n.º 22-B/92, de 9 de Setembro, que:  

"Podem servir de base à execução:  

a) Os acórdãos condenatórios preteridos em matéria de trabalho;  

b) As decisões homologatórias de acordos ou autos de conciliação;  

c) Os demais títulos a que a lei atribua força executiva em matéria de trabalho.  

 

Art. º21.º  

 

1. Baseando-se a execução em sentença de condenação em quantia certa ou em 

decisão de igual natureza, decorrido o prazo fixado, para cumprimento ou o de um 

mês, se nenhum prazo foi fixado sem que a obrigação se mostre cumprida, o autor 

ou requerente será notificado para, nos oito dias seguintes, nomear à penhora os 

bens do devedor necessário para o pagamento da dívida.”  

Assim, é nosso entendimento que houve tramitação irregular do Incidente de Liquidação de 

fls. 60 até à prolação do presente acórdão, que jamais podia tramitar incorporado na acção 

executiva.  

Pelo que, em obediência ao princípio da economia processual, os documentos de fls. 60 e 

seguintes devem ser desentranhados e autuados como Incidente de Liquidação, 

aproveitando-se todos os actos já praticados.  
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É, portanto, entendimento desta Câmara que não houve omissão de pronúncia do bem 

penhorável, pois a penhora de modo algum podia ser efectuada enquanto não fosse julgado 

e decidido o Incidente de Liquidação.  

Mal andou o Tribunal "a quo".  

Tendo em atenção o desfecho da primeira questão, o conhecimento da última fica 

prejudicado (art.º660.º n.º 2 CPC) ex vi do art.º59º Dec. Exec. Conj. 3/82, de 11 de Janeiro.  

 

- Decisão:  

 Nestes termos e fundamentos, acordam os juízes desta Câmara em julgar 

procedente o recurso e, em consequência : 

1- Ordenar que sejam desentranhados os documentos de fls. 60 e seguinte; 

2- Ordenar o prosseguimento da acção de execução para pagamento de quantia 

certa. 

 

 Sem custas, por imposição legal. 

 

Luanda, 23 de Agosto de 2018 

Teresa Buta 

Agostinho Santos 

Norberto Capeça 

 

 

  

  

 


